
  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٤٣  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

 
 
  م  مثال عبداهللا غني. م 
  التربوية والدراسات البحوث مركز

 
 التالميذ من مجموعة وانتشار وجود عالميا عليه المتعارف من

 من مختلفة مستويات توافر مع الدراسي التحصيل في تدني من يعانون
 االجتماعيـة و واألسـرية  الـصحية  العوامـل  مثل البيئية المتغيرات

 تالميـذ  تشمل أنها نجد الفئة هذه في النظر إمعان وعند. واالقتصادية
 العـادي  المتوسـط  ضمن تقع وعقليه وحسية جسديه بقدرات يتمتعون

 حتى لهم المتوقع واألداء الفعلي األداء بين عميقة فجوة توجد ذلك ومع
 ذات فـي  إقرانهم وبين بينهم متساوية وتربوية تعليمية فرص توافر مع

 تعقيـدا  اإلعاقات أكثر من التعلم صعوبات مجال ويعد . التعليمية البيئة
 األنـواع  ومتعـددة  المالمح واضحة غير أعاقة ألنها نظراَ وغموضا
 وعالجهـا  تشخيصها في وتتطلب . الحدة من متفاوتة مستويات وتشمل

 مجهـزة  تعليميـة  وبيئـات  متنوعـة  وأساليب ومقاييس اختبارات إلى
 . اإلعاقـة  مـن  النـوع  هذا لخدمة متخصصة بشرية مادية بإمكانات
  .                   االعتيادية المدرسة نطاق داخل ذلك ويكون

         سوء األداء الدراسي من المشاكل الهامة التي تواجـه بعـض           
 عـدة  وهنـاك  - المتفـوقين  من أبناؤها -األسر التي تطمع أن يكون     
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طفال والمراهقين فالبعض قـد يكـون       لسوء األداء الدراسي لأل    أسباب
 بينما عند البعض اآلخر يكون سـبب        -لديهم مشاكل أسرية أو عاطفية    

االضطراب أساسا في المجتمع الذي يعيشون فيه أو في المدرسـة أو             
في جماعة الرفقة وهناك فئة أخرى يكون سبب سوء األداء الدراسـي            

 % ٢٠ - ١٠ أساسا بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم ، ولكن هنـاك         
من هؤالء األطفال يكون سبب سوء األداء الدراسي أو صعوبة الـتعلم            
لديهم بسبب وجود اضطراب منشأه اختالل بالجهاز العصبي ويطلـق          

 األكـاديمي  التحصيل في مشكلة وجود تعني"  اضطراب التعلم " عليه  
 العكـس  وعلى  الحساب أو / الكتابة أو / القراءة مواد في) الدراسي(

 إعاقـة  هي التعلم إعاقات فان والعمى الشلل مثل األخرى إلعاقاتا من
 بحيث الطفل على واضحا أثرا تترك وال ظاهرة غير إعاقة أنها  خفية
  .  والمساندة للمساعدة آخرون يسرع

م ألول مرة إلى مصطلح     ١٩٦٣لقد أشار صموئيل كيرك عام      
م اكتساب  من األطفال يصعب عليه    صعوبات التعلم حيث بين هناك فئة     

مهارات اللغة والعلم بأساليب التدريس العادية مع أن هؤالء األطفـال           
غير متخلفين عقليا كما ال توجد لهم إعاقات بصرية أو سمعية تحـول             
بينهم وبين اكتسابهم اللغة والتعلم وتظهر عادة في عدم قدرة الـشخص        

 المـسائل  االستماع، التفكير، الكالم، القراءة، الكتابة، التهجئة، أو حـل      
                                                                                .   الرياضية 

      إن مشاكل اضطراب التعلم من المشاكل التي تظل مدى الحيـاة           
وتحتاج تفهم ومساعدة مستمرة  من االبتدائي إلى الثانوي وما بعد ذلك            

له تأثير هام ليس فقط فـي الفـصل         من الدراسة، إن هذا االضطراب      
الدراسي والتحصيل األكاديمي ولكن أيضا يؤثر على لعـب األطفـال           
وأنشطتهم اليومية ، وكذلك على قدرتهم على عمل صـداقات، ولـذلك    
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فان مساعدة هؤالء األطفال تعني أكثر من مجرد تنظيم برامج دراسية           
     .تعليمية بالمدرسة

 
  : منهجية البحث:   أوالً

  : مشكلة البحث -١ 
       يعد التعامل مع كل مايعيق عمليات التعلم من مـشاكل ذهنيـة            
مادية ومالية أدائية وتنفيذية ما يمكن إن ينشىء صعوبات تعيق عمليـة         
التعلم وربما تمنعه وهي بالتالي تولد اضطراب يؤدي إلى خلل وإعاقة           

ى األصعدة والمستويات كافة لذا تعد عملية الوقـوف  أو حتى ضياع عل   
على تحديد صعوبات التعلم وتحديدها ومن ثم الكـشف عـن أسـبابها           
ومسببتها وما يقف ورائها وبالتالي أيجاد الوسائل الناجحة والتـي مـن      
الممكن إن تيسر عملية التعلم وتسهلها وتجعلها في ابسط صورها فـي            

.                                                                         منهااتجاه تحقيق النتائج المرجوة
  : أهمية البحث -٢ 

        تأتي أهمية البحث من أهمية التعلم في كونـه محـور التقـدم             
والتطور والحضارة ، إن عدم حصول عمليات يعني عـدم حـصول            

بدرجة انه متنـوع  تغييرات في السلوك أو الخبرة ، وهو من الحساسية    
األسباب ومتنوع النتائج ، أن الذي نبتغيه من التعلم هو توجيه الـسلوك   
وضبطه وتقويمه وتعديله على نحو يسهل لألفراد التكيـف مـع كـل             
المتغيرات البيئية واالجتماعية والثقافية وبالتالي هو حصول باتجاه رفع         

 هذه اآللية التـي     فصعوبات التعلم تعني فقدان   . الكفاءة السلوكية للفرد    
من الممكن أن تكون السبب الرئيـسي وراء بنـاء مجتمعـات أكثـر              

منذً قديم الزمان والى اآلن كان والزال االهتمام بهذه         . حضارة وتمدن   
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المفردات متواصل ومستمر في الوقوف علـى الفواصـل والموانـع           
والصعوبات التي ممكن أن تعيق التعلم وبالتالي إن تسبب خسارة فـي            

.                                                                                           ة وبناء المجتمعات لحم
  : أهداف البحث -٣
  . تحديد أهم الصعوبات التي تعيق عملية التعلم -أ
  . التعرف على الوسائل واألساليب التي تعالج صعوبات التعلم -ب
  .  رة في التقليل من صعوبات التعلم  التعرف على دور األس-ج

  تحديد المفاهيم االساسية : اًثاني
  : التعلم -١

        يعد التعلم سمة وقدرة يكاد يتميز بها الكـائن البـشري عـن             
المخلوقات األخرى كافة فعلى الرغم من أمكانية إحداث عملية الـتعلم           

ختلـف كمـاَ    لدى بعض الكائنات الحية األخرى ، أال أن هذا الـتعلم ي           
فالتعلم الحيواني محدود ويكاد    . ونوعاَ عن ذلك الذي يحدث لدى البشر        

يقتصر على بعض األنماط والعادات السلوكية ، والسيما الحركية منها          
، في حين يشتمل التعلم اإلنساني على األنمـاط الـسلوكية البـسيطة             

عيـة  والمعقدة منها ، ويتجلى في مظاهر سلوكية متعددة عقلية واجتما         
.                                                                                                    وانفعالية ولغوية وحركية 

        فالتعلم مفهوم افتراضي يشير إلى عملية حيوية تحـدث لـدى           
الكائن البشري ويتمثل في التغير في األنماط السلوكية وفي الخبرات ،           

 )١(يستدل عليها من خالل السلوك الخارجي القابل للمالحظة والقياس          و
                                                                                                .

ك الخـارجي ، فمـثال عرفـه        وقد عرفه علماء النفس بداللة الـسلو      
( ك نتيجة الخبرة ، أمـا       لوعلى أنه تغير شبه ثابت في الس       )كرونباخ(
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فينظر أليه على انه تغيير في السلوك نتيجة لشكل أو أشكال           ) كلوزماير
في حين يعرفـه الـبعض   . الخبرة أو النشاط أو التدريب أو المالحظة   

أن ) بياجيـه   (اآلخر بداللة القدرات أو العمليات المعرفية ، حيث يرى          
لمعرفية الموجودة لدى الفرد    التعلم عبارة عن تغير في الخبرة والبنى ا       

)٢(                                                                                   .  
         فالتعلم هو العملية الحيوية الديناميكية التي تتجلى فـي جميـع        
التغيرات الثابتة نسبياَ في األنماط السلوكية والعمليات المعرفيـة التـي           

 . )٣(دى األفراد نتيجة لتفاعلهم مع البيئة المادية واالجتماعيـة          تحدث ل 
كما يمكن إن نعرف التعلم بأنه العملية التي يـستطيع الفـرد تكـوين              
قابليات أو مهارات جديدة أو تعديل قابليته أو مهاراتـه عـن طريـق              

  .                          )٤(الممارسة والتجربة 
   :  مفهوم صعوبات التعلم-٢
صعوبات التعلم مصطلح عام يصف مجموعة من التالميذ فـي         

الدراسي العادي يظهرون انخفاضاً في التحصيل الدراسي عـن   الفصل
يتمتعون بذكاء عادي فـوق المتوسـط ، إال    زمالئهم العاديين مع إنهم

كـالفهم ،  : بالتعلم  أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة
الكتابـة ، أو   اإلدراك ، أو االنتبـاه ، أو القـراءة ، أو  ، أو أو التفكير

 التهجي ، أو النطق ، أو إجراء العمليات الحسابية أو فـي المهـارات  

المتصلة بكل من العمليات السابقة ويستبعد من حاالت صعوبات التعلم          
العقلية والمـضطربون انفعاليـاً والمـصابون بـأمراض      ذوو اإلعاقة

المتعددة ذلك حيث أن أعـاقتهم   ذوو اإلعاقاتوعيوب السمع والبصر و
 جمعية األطفال أما. قد تكون سبباً مباشراً للصعوبات التي يعانون منها
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والراشدين ذوي الصعوبات التعليمية عرفت صعوبات التعلم هي حالـة   
مستمرة ، يفترض أنها تعود لعوامل عصبية تتدخّل في نمـو وتكامـل            

ة ، وتوجد الصعوبة التعليمة كحالة أعاقة       القدرات اللفظية وغير اللفظي   
إلـى  ) متوسـطة   (واضحة مع وجود قدرات عقلية تتراوح بين عادية         

فوق العادية ، وأنظمة حسية حركية متكاملة مع فرص تعليم مالئمـة             
. وكافية ، وتتباين هذه الحالة في درجة ظهورها وفي درجـة شـدتها            

ـ        ى تقـدير الفـرد لذاتـه ،    ويمكن لهذه الحالة أن تؤثر مدى الحياة عل
  . )٥(والتربية ، والمهنة ، والتكيف االجتماعي أو أنشطة الحياة اليومية

 ,NJCLD)بينما عرفت اللجنة القومية المشتركة لصعوبات التعلم     
يـشير     general term صعوبات التعلم هي مصطلح عام (١٩٩٤

 عن نفسها غير متجانسة من االضطرابات، والتي تعبر مجموعة  :إلى
إلى صـعوبات فـي اكتـساب      دالة تؤدي من خالل صعوبات نمائية

 واستخدام قدرات االسـتماع أو التحـدث أو القـراءة أو الكتابـة أو    
   . Mathematical  الرياضية االستدالل أو القدرات

يفتـرض أن   intrinsic المنـشأ  داخلية/ هذه االضطرابات ذاتية       
تحـدث   جهاز العصبي المركزي، يمكن أنتكون راجعة إلى خلل في ال

  خالل حياة الفرد، كما يمكن أن تكون متالزمة مع مشكالت الـضبط           
  .اإلدراك والتفاعل االجتماعي الذاتي، ومشكالت

تعلم، ومع أن  هذه المشكالت ال تكون أو ال تنشئ بذاتها صعوبات     
ـ            ة صعوبات التعلم يمكن أن تحدث متزامنة مع بعض ظـروف اإلعاق

حاسى أو تأخر عقلي أو اضـطراب انفعـالي     قصور  :األخرى مثل
 ثقافيـة أو   مثل فـروق  extrinsic جوهري أو مع مؤثرات خارجية
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ليست نتيجة  - صعوبات التعلم  تعليم غير كافي أو غير مالئم/ تدريس 
   .)٦( لهذه الظروف أو المؤثرات

  :التعريـف أنـه اسـتوعب مـا يـأتي      يالحظ علـى هـذا   
o  صعوبات النمائية ال.  
 o  األكاديمية  الصعوبات.  
o   صعوبات الضبط الذاتي للسلوك.  
 o   صعوبات اإلدراك االجتماعي.  
o  صعوبات التفاعل االجتماعي .   
o  حياة الفرد  اإلشارة إلى أن صعوبات التعلم تحدث عبر مدى life 

span ..  
o  اإلشارة لالضطراب االنفعالي .  
o   خارجية ثراتاإلشارة للمؤ extrinsic influences ..  
o  أنها ليست نتيجة عوامل نفسية المنشأ  psychogenic factors 

..  
  

 يتفق معظم المشتغلون بالتربيـة الخاصـة مـن التربـويين     

المتخصصين على أن ذوى صعوبات التعلم من األطفال وحتى البالغين          
  متجانسة حتى داخل المدى العمـري الواحـد،   جموعة غيريشكلون م

  : )٧( إذا ويعد الطفل من ذوى صعوبات التعلم
 سجل انحرافاً في األداء بين قدراتـه أو اسـتعداداته أو مـستوى              -١

 واحدة أو أكثر مـن المهـارات    وتحصيله األكاديمي، في ذكائه،
ـ   األكاديمية السبع التي حددها  مهـارة    :ىالقانون الفيدرالي وه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٥٠  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

 -الرياضـية    العمليـات الحـسابية أو  - الفهم القرائي -القراءة 
 الفهـم   - التعبير الشفهي    - التعبير الكتابي    -االستدالل الرياضي   

   .السمعي
أكثر من هـذه   سجل التلميذ أو الطفل انحرافاً أكاديمياً في واحدة أو -٢

   .المهارات يقع في عداد ذوى صعوبات التعلم
حاالت االنحراف لدى الطفل مما يؤدي الى تعـدد انمـاط           تعددت   -٣

  .صعوبات التعلم
األكاديمي، بعدي الخصائص المعرفيـة،   أضفنا إلى بعد االنحراف  -٤

منهـا سـت    والخصائص االجتماعية االنفعالية التي تـشمل كـل  
خصائص تصنيفية، ليتكون لـدينا أكثـر مـن نـصف مليـون             

  .هذه األبعاد الثالثةالتعلم من   توليفة لصعوبات٥٠٠,٠٠٠
   )٨( التعلم أسباب صعوبات 

      يؤكد أخصائيو الصحة النفسية بأنه ما دام ال يعرف أحد الـسبب            
الرئيسي لصعوبات التعلم ، فان محاولـة اآلبـاء البحـث المتواصـل         

ولكن هنـاك   …لمعرفة األسباب المحتملة يكون شيء غير مجدي لهم         
واألهم من ذلك لألسرة هو     … اب  احتماالت عديدة لنشوء هذا االضطر    

التقدم لألمام للوصول إلى أفضل الطرق للعالج، وقـد بـذل العلمـاء             
الكثير من الجهود لدراسة األسباب واالحتماالت للتوصل إلـى طـرق           
لمنع حدوث هذه اإلعاقات ولكن الدراسات الحديثـة أظهـرت اعتقـاد     

باب متعـددة   العلماء أن هناك سبب واحد لظهور تلك اإلعاقات، ال أس         
ومتداخلة لهذا االضطراب، وهناك دالئـل جديـدة تظهـر أن اغلـب          
اإلعاقات التعليمية تكمن في صعوبات تجميع وتربيط تحـدث بـسبب           
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ولكن النظرية الحديثة   ..وجود خلل في منطقة واحدة أو معينة فى المخ          
-عن صعوبات التعلم توضح أن المعلومات من مناطق المخ المختلفة           

عض العلماء الذين يعتقدون بأن االضطراب يحدث بسبب         وهناك ب  --
خلل في التركيب البنائي والوظيفي للمخ وهذا الخلل يحدث قبل الوالدة           

  .وأثناء الحمل 
  :العلماء عدة عوامل تؤدي إلى ظهور إعاقات التعلم منها 

 لقد أكتشف
  . عيوب في نمو مخ الجنين-١
  Genetic Factors.       العيوب الوراثية-٢
  .  تأثير التدخين والخمور وبعض أنواع العقاقير-٣
   . مشاكل أثناء الحمل و الوالدة-٤
  . مشاكل التلوث و البيئة -٥
   . عوامل تربوية-٦
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   -: عيوب في نمو مخ الجنين-١  
يتطور مخ الجنين طوال مدة الحمل مـن خاليـا قليلـة غيـر                     

ة ثم إلـى عـضو      متخصصة تقوم بجميع األعمال إلى خاليا متخصص      
يتكون من باليين الخاليا المتخصصة المترابطة التي تـسمى الخاليـا           
العصبية وخالل هذا التطور المـدهش قـد تحـدث بعـض العيـوب             
واألخطاء التي قد تؤثر على تكوين واتصال هـذه الخاليـا العـصبية             

  .  ببعضها البعض 
    Genetic Factors    العيوب الوراثية-٢

ظة أن اضطراب التعلم يحدث دائما في بعض األسر         مع مالح          
ويكثر انتشاره بين األقارب من الدرجة األولى عنه بين عامة النـاس،            

 وراثي، فعلى سبيل المثال فـان األطفـال         -فيعتقد أن له أساس جينى      
الذين يفتقدون بعض المهارات المطلوبة للقراءة مثل سماع األصـوات          

من المحتمل أن يكون أحد اآلباء يعـاني        المميزة والمفصلة للكلمات ،     
من مشكلة مماثلة وهناك بعض التفسيرات عن أسباب انتشار صعوبات          

أن صعوبات التعلم تحدث أساسا بسبب      : التعلم في بعض األسر ، منها       
.                                                                                 )٩( المناخ األسرى

   تأثير التدخين والخمور وبعض أنواع العقاقير-٣  
كثير من األدوية التي تتناولها األم أثناء مدة الحمل تصل إلـى            
الجنين مباشرة، ولذلك يعتقد العلماء بـأن اسـتخدام األم للـسجائر و             
الكحوليات و بعض العقاقير األخرى أثناء مدة الحمل قد يكون له تأثير            

 لذلك لكي نتجنب األضرار المحتملة على       ------مدمر على الجنين  
الجنين يجب على األمهات تجنب استخدام السجائر أو الخمـور أو أي            

وقد وجد العلماء أن األمهات الالتـي       . عقاقير أخرى أثناء فترة الحمل      
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 أقل من الطبيعي ، وهـذا    ٢,٥يدخن أثناء الحمل يلدن أطفــاال  وزن      
)  أقل مـن كيلـو جـرام      ( الوزن الصغير    االعتقاد هام ألن المواليد ذو    

يكونون عرضة للكثير من المخاطر ومن ضمنها صـعوبات الـتعلم،           
كذلك فإن تناول الكحوليات أثناء الحمل قد يؤثر على نمـو الجنـين و              
يؤدي إلى مشاكل في التعلم و االنتباه والذاكرة والقـدرة علـى حـل              

                          .  المشاكل في المستقبل 
   مشاكل أثناء الحمل و الوالدة-٤

يعزو البعض صعوبات التعلم لوجود مضاعفات تحـدث للجنـين               
 ففي بعض الحاالت يتفاعل الجهاز المنـاعي لـألم مـع             أثناء الحمل 

الجنين كما لو كان جسما غريبا يهاجمه، وهذا التفاعـل يـؤدى إلـى              
بـل  لتـواء للح  اختالل في نمو الجهاز العصبي للجنين كما قد يحدث ا         

مما يؤدي إلى نقص مفاجئ لألكسجين      . السري حول نفسه أثناء الوالدة    
الواصل للجنين مما يؤدي إلى اإلعاقة في عمل المخ وصـعوبة فـي             

.                                                                                         التعلم في الكبر
  لبيئة مشاكل التلوث و ا-٥

يستمر المـخ فـي إنتاج خاليـا عـصبية جديـدة وشبكــات                  
عصبية وذلك لمـدة عام أو أكثر بعد الوالدة، وهـذه الخاليـا تكـون            
معرضة لبعض التفكك والتمزق أيضا، فقد وجد العلمـاء أن التلـوث            
البيئي من الممكن أن يؤدي إلى صعوبات التعلم بسبب تأثيره الـضار            

لعصبية، وهناك مادة الكانديوم والرصاص وهي من       على نمو الخاليا ا   
المواد الملوثة للبيئة التي تؤثر على الجهاز العصبي ، وقـد أظهـرت             
الدراسات أن الرصاص وهو من المواد الملوثة للبيئـة والنـاتج عـن            
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احتراق البنزين والموجود كذلك في أنابيب مياه الشرب التي قد يـؤدي          
  .  )١٠(إلى كثير من صعوبات التعلم 

  : عوامل تربوية-٦
يتطلب النجاح المدرسي في العمليات التربوية داخل الصف الى                

تفعيل أطراف العملية التعليمية من الطّالب والبيئة الصفية والمعلمـون          
وطرق التدريس المستخدمة من قبل المعلم والوسائل التعليمية المساندة         

رة عامـة وأطفـال   المتوفرة في الصف فيعتمد نجاح األطفـال بـصو      
صعوبات التعلم بصورة خاصة على مقدار االنسجام والتفاعل بين هذه          
األطراف عموما فكلما ازداد تفاعل الطالـب مـع أطـراف العمليـة             
التربوية بصورة ايجابية ازداد تعلمه في حين أذا انخفض تفاعله فـي             

                                                      .           )١١( البيئة التعليمية بصورة سلبية انخفض مستوى تعلمه
 :  )١٢(التعلم  تصنيف وأنماط صعوبات

 يكاد يكون هناك اتفاق بين المتخصصين والعـاملين فـي مجـال        
صعوبات التعلم على تصنيف هذه الصعوبات تحت تصنيفين رئيـسيين          

   :هما
    Developmental Learning الـتعلم النمائيـة   صعوبات -١

Disabilities  
 Academic Learning األكاديميـة  صعوبات الـتعلم  -٢

Disabilities      
 Developmental Learning صعوبات التعلم النمائية :األولى

Disabilities:  
الصعوبات التي تتعلق بالوظائف الدماغيـة، وبالعمليـات    وهي       

يله األكـاديمي، وقـد   الطفل في تحـص  العقلية والمعرفية التي يحتاجها
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العـصبي   يكون السبب في حدوثها اضطرابات وظيفية تخص الجهـاز 
المركزي، ويقصد بها تلك الصعوبات التي تتناول العمليات مـا قبـل            

  .التي تتمثل في العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه األكاديمية،
 عليهـا   واللغـة، والتـي يعتمـد    واإلدراك والذاكرة والتفكير

النشاط العقلي  صيل األكاديمي، وتشكل أهم األسس التي يقوم عليهاالتح
 هذه الصعوبات يمكن أن تقـسم إلـى نـوعين           -----المعرفي للفرد 

  : وهما فرعيين ،
              . مثل االنتباه ، واإلدراك ، والذاكرة: صعوبات أولية  - 
     .  الـشفوية مثل التفكير ، والكالم ، والفهم واللغة: ثانوية   صعوبات-  

 : التعلم النمائية في ثالثة مجاالت أساسية هي وتؤثر صعوبات      
  النمو اللغوي-١   

 . المعرفي النمو  -٢   

  . نمو المهارات البصرية الحركية -٣   
 Academic Learning : صـعوبات الـتعلم األكاديميـة   : ثانياً

Disabilities  
مدرسي المعرفي األكاديمي، والتي صعوبات األداء ال ويقصد بها       

التهجئة و التعبير الكتـابي و الحـساب،    تتمثل في القراءة و الكتابة و
  : التعلم النمائية، فمثالً وترتبط هذه الصعوبات إلى حد كبير بصعوبات

واسـتخدام اللغـة،    تعلم القراءة يتطلب الكفاءة والقدرة على فهـم  -١ 
ى   أصـوات حـروف الكلمـات    ومهارة اإلدراك السمعي للتعرف عل    

، والقدرة البصرية على التمييز وتحديـد  )اإلدراك الفونيمى الوعي أو(
   .الحروف والكلمات
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تعلم الكتابة يتطلب الكفاءة في العديد من المهارات الحركيـة   -٢ 
الحركي، التآزر الحركي الدقيق الستخدامات األصـابع،   اإلدراك: مثل

    .من المهارات اوتآزر حركة اليد والعين وغيره
  كفاية مهارات التصور البـصري المكـاني،   تعلم الحساب يتطلب   

والمفاهيم الكمية، والمعرفة بمدلوالت األعداد وقيمتهـا وغيرهـا مـن     
  .األخرى المهارات

 
البداية يجب أن نعلــم أن ليس كـل طفل يعـاني مـــن                    

ل دراسية هو طفل يعاني من صعوبات بالتعـلم فهنـاك          وجـود مشاك 
الكثير من األطفال الذين يعانون من البطئ في اكتساب بعـض أنـواع    
المهارات والن النمو الطبيعي لألطفال يختلف من طفل آلخر ،فأحيانـا        
يكون ما يبدو أنه إعاقة تعليمية للطفل يظهر فيما بعد على أنـه فقـط               

اك عدة أنواع من صـعوبات الـتعلم ، قـد    بطيء في عملية النمو وهن  
تكون موجودة بشكل انفرادي أجمـاعي ولهـا تـصنيفات وتقـسيمات      

 :                                                                                                  )١٣( متعددة، سنوجز بعضها للتوضيح وهي
  (Dyslexia).   دسلكسيا – عسر القراءة -١
   (Dysjraprhia).   دسجرافيا-عسر الكتابة  -٢
  ) (Dysphasia   ديسفيزيا-عسر الكالم  -٣
 .  دسكالكوليا-إجراء العمليات الحسابية   صعوبة-عسر الحساب  -٤

(Dyscalculia)   
  .(Dyspraxia.)    دسبراكسيا   خلل في التناسق -٥

   ( Dysorhographly ).  ديسوروجرافي-صعوبات التهجئة  -٦
  Attention Deficit Disorder  .  صعوبة التركيز -٧
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 Attention  .  فـــرط الحركـــة وقلـــة االنتبـــاه -٨
Deficit/Hyperactivity Disorder  

   Scotopic Sensitivity Syndrome  .   مـشكلة العتمـة   -٩

  ما هي تقسيمات وأنواع اإلعاقات التعليمية؟ 
  -:ة إلى ثالثة أنواع رئيسية هي يمكن تقسيم اإلعاقات التعليمي 
  . اضطرابات النمو الكالمي واللغوي-١
  اضطرابات المهارات األكاديمية -٢

   اضطرابات أخرى مثل اضطرابات التوافق الحركي-٣
   )١٤(اضطرابات النمو الكالمي واللغوي : أوالً

اضطرابات الكالم واللغة من المؤشـرات المبكـرة لوجـود           
شخاص الذين يعانون مـن اضـطرابات الكـالم         صعوبات التعلم، واأل  

واللغة يكون لديهم صعوبة في إخراج أصوات الكالم واستخدام اللغـة           
المنطوقة في المحادثة والحوار وفهم ما يقوله اآلخرون، وحسب نـوع           

  :المشكلة فإن التشخيص المحدد يكون إما
  .اضطراب إخراج الكالم النمائي-١
    ائيالتعبير اللغوي النم  اضطراب-٢
  اضطراب فهم اللغة النمائي-٣
  :اضطراب إخراج اللغة النمائي -١

األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب يكون لديهم مشاكل          
في القدرة على التحكم في سرعة وتدفق الكالم  أو قد يتسترون خلـف           

أنّب بدال من   " زميل ما إلصدار أصوات الكالم على سبيل المثال نطق          
ـ    واضطرا" أرنب"  ن االضـطرابات الـشائعة فـي       ب إخراج اللغة م

من األطفال قبل سـن الثامنـة       % ١٠، حيث تصل النسبة إلى      الطفولة
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 كما أنه شـائع    ١ : ٣ويكثر انتشاره بين الذكور عنه بين اإلناث بنسبة         
   .  بين أقارب الدرجة ألولى عنه بين عامة الناس

 :اضطراب التعبير اللغوي النمائي -٢
طفال في هذا االضطراب من عدم القدرة على التعبيـر          يعاني األ       

اضـطراب  " عن أنفسهم أثناء الكالم ، ولذلك يسمي هذا االضطراب ب   
 من هذا االضـطراب     ---- وتعاني الطفلة    -التعبير اللغوي النمائي    

 وبـالطبع فـان هـذا       --حيث أنها تسمي األشياء بأسـماء خاطئـة         
 ٤فل الذي يبلغ من العمـر       االضطراب يأخذ عدة صور مختلفة ، فالط      

سنوات وال يستطيع الحديث إال بجمل مكونة من كلمتين فقط أو الطفل            
 سنوات وال يستطيع الرد على األسئلة البـسيطة     ٦الذي يبلغ من العمر     

 فهؤالء يتم تشخيص حالتهم بأنهم يعانون من اضـطراب التعبيـر            --
  .                                  اللغوي النمائي

  :اضطراب فهم اللغة النمائي -٣
بعض األفراد لديهم صعوبة في فهم بعـض أوجـه الكـالم ،             
ويبدو األمر وكأن عقلهم يعمل بطريقة مختلفة عن اآلخـرين كمـا أن             
إدراكهم لألمور ضعيف، فهناك بعض الحاالت ال تستطيع االسـتجابة          

معرفـة   والرد عندما تسمع اسمها أو مثـل الطالـب الـذي اليفـرق            
 ويجب أن نالحظ أن هؤالء       تجاهات أو التفرقة بين اليمين والشمال،     اال

ال يعانون من مشاكل في السمع ولكنهم ال يستطيعون تمييـز بعـض             
األلفاظ أو األصوات والكلمات والجمل التي يسمعونها، وأحيانـا يبـدو           
وكأنهم ال ينتبهون لهذه الكلمات ، ولذلك فان هؤالء األفراد يعانون من            

فهم اللغة، والن استخدام وفهم اللغـة مرتبطـان ببعـضهم           اضطراب  
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البعض فان كثيرا من األفراد الذين يعانون من اضطراب فهـم اللغـة             
.                                                             )١٥(يكون لديهم أيضا إعاقة في التعبير اللغوي 

   ية ثانياً اضطرابات المهارات األكاديم :)١ (
يعاني الطالب الذين يعانون من هذه االضطرابات بتأخر قـدرتهم              

على القراءة والكتابة والقدرات الحسابية بسنوات عن زمالئهم في نفس          
  -:السن وينقسم التشخيص في هذا االضطراب إلى 

  . اضطراب القراءة النمائي -١
  . اضطراب الكتابة النمائي-٢
  اضطراب مهارة الحساب النمائي-٣
  :( Dyslexia )  عسر القراءة- اضطراب القراءة النمائي -١

 وهذا النوع مـن   ( Dyslexia )وهو نوع ينتشر بين األطفال
االضطراب يسمي أيضا عسر القراءة حيث أن معـدل انتـشاره بـين         

، ويكثر انتشاره بين     % ٨ - ٢أطفال المدارس االبتدائية يقدر بحوالي      
وهو أكثر انتشارا بـين     .. عامة الناس   أقارب الدرجة األولى عنه بين      
 وتكمن المشكلة والمسببات في عدم      ٣:١الذكور عنه بين اإلناث بنسبة      

 .                       القدرة على التحكم في العمليات العقلية 

  : اضطراب الكتابة النمائي-٢
      يحتاج اإلنسان حتى يستطيع الكتابة إلى استخدام عدة وظـائف       

 ويستوجب اال يكون هناك خلال عصبيا أو وظيفيـا           ظائف المخ، من و 
في شبكة االتصاالت داخل المخ المسؤولة عن المناطق التي تتعامل مع           
اليد والذاكرة فالمعلومات المستخدمة في الكتابة مثـل اللغـة والنحـو            

ولذلك فان اضطراب الكتابة النمائي يمكن أن يحدث بسبب         .. والحركة
ألماكن وعلى سبيل المثال الطفل الذي يعاني من عدم         مشاكل في تلك ا   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٦٠  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

القدرة على التفرقة في تسلسل األصوات في الكلمة  كونة يعاني مـن             
لذلك فان الطفل الذي يعاني من      " الهجاء"مشاكل في اإلمالء أو ما يسمي     

اضطراب الكتابة خصوصا اضطراب التعبير اللغوي فأنه يصبح غيـر    
.                                                                                                        دة مع الخطأ في استعمال الجملقادر على اكتساب كلمات جدي

  : اضطراب مهارة الحساب النمائي-٣
تشمل مهارة الحـساب القـدرة علـى فهـم وأدراك األرقـام         

وتظهر المشكلة في سـن   ،والعالمات الحسابية وتذكر الحقائق الحسابية   
مبكر في صورة الصعوبة في القدرة على فهم األرقـام مثـل جـدول              

كذلك القدرة على وضع األرقام في صفوف وفهم ومالحظـة   ،الضرب
العالمات كل هذه العمليات قد تكون صعبة لألطفال  الذين يعانون من             
اضطراب مهارة الحسابية والمفاهيم الحـسابية ويعـانى الطفـل مـن           

                                                                                                -:تياآل
 صعوبة في فهم المسائل الحسابية و تحويل المسألة إلى أرقام على            -١

  .شكل قصة
 و ترتيـب    -أو  +  صعوبة في معرفة و فهم الرمـوز الحـسابية           -٢

 األرقام 

  . ليات الجمع و الطرح و القسمة صعوبة في أداء عم-٣
  +   أو– ضعف في االنتباه على العالمة الموضوعة هل هي -٤
عـدم  أما الصعوبات التي تظهر في سن متأخر فتكون مرتبطـة ب           

فـي المـسائل الحـسابية، وينتـشر         القدرة على التفكير الموضوعي   
في األطفال في سـن المدرسـة       % ٦اضطراب مهارة الحساب بنسبة     

                                                                                              .بتدائية  اال
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  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٦١  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

)١٦( 
   يمكن النظر إلى نظريات التعلم على أنها محاوالت منظمـة لتوليـد      

ـ      ر مـن  المعرفة حول السلوك اإلنساني وتنظيمها وتجميعهـا فـي أط
الحقائق والمبادئ والقوانين بهدف تفسير الظاهرة السلوكية والتنبؤ بهـا       

ويكمن الهدف األساسي لنظريات التعلم في فهـم الـسلوك          . وضبطها  
اإلنساني من حيث كيفية تشكله وتحديد متغيراته وأسـبابه ، ومحاولـة         
تفسير عمليات التغير والتعديل التي تطرأ على هذا الـسلوك ، بهـدف             

وعلى الرغم من تعدد    . غة مبادئ وقوانين عامة لضبطه وتوجيهه     صيا
نظريات التعلم واختالف المجاالت ذات العالقة فال توجـد لغايـة اآلن      
نظرية شاملة يمكن االعتماد عليها لتفـسير كافـة مظـاهر الـسلوك             

ولعل ذلك يرجع إلى أتساع عملية التعلم وتعدد متغيراتهـا          . اإلنساني  
.                                                                                  ت التي تتضمنها وعواملها والمجاال

                                                    -:تصنف نظريات التعلم في مجموعتين هما 
  : النظريات السلوكية-١  

    :فئتين السلوكية النظريات مجموعة تشمل
 االشتراط في بافلوف نظرية وتضم االرتباطية النظريات : األولى ئةالف

 جثري أدون ونظرية االرتباط في   واطسون جون وأراء ، الكالسيكي
 النظريـات  هذه تؤكد حيث . ايستس ويليام نظرية وكذلك االقتران في
 بيئيـة  مثيـرات  بـين  ارتباطـات  تـشكيل  بمثابة هو التعلم إن على

 االرتباطـات  طبيعـة  تفـسير  في بينها فيما تختلفو معينة واستجابات
   .                                         تشكلها وكيفية

النظريـات الوظيفيـة وتـضم نظريـة ادوارد         : الفئة الثانية   
، )نظرية الحـافز  (، وكالرك هل) نموذج المحاولة والخطأ    ( ثورنديك  
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  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٦٢  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

إذ تؤكد على الوظائف    ،  ) التعلم اإلجرائي   ( ونظرية بروس أف سنكر     
التي يؤديها السلوك مع االهتمام بعمليات االرتباط التي تتـشكل بـين            

   .                                     المثيرات و السلوك 
  :   النظريات المعرفية -٢ 

        وتضم نظرية الجشتلتيه ونظريـة النمـو المعرفـي لبياجيـه،          
ية الفرضية إلدوارد تولمان ، حيث      ونموذج معالجة المعلومات والنظر   

تهتم هذه النظريات بالعمليات التي تحدث داخل الفـرد مثـل التفكيـر             
والتخطيط واتخاذ القرارات والتوقعات أكثر من االهتمـام بالمظـاهر          

  .                   الخارجية للسلوك 
  :وظائف نظريات التعلم الرئيسة 

من المعرفة ، فهـي طريقـة        هي بمثابة منهج يرتبط بنوع محدد        -١ 
إلجراء الحث حول التعلم ألنها تحدد المظاهر الرئيسية للتعلم التي          

  .                                                 تستحق البحث والدراسة 
 تقوم بمثابة محاوالت لتلخيص كم هائل من المعلومات المرتبطـة           -٢

نين وذلك لتسهيل فهم    بموضوع التعلم في عدد من المبادئ والقوا      
عملية التعلم بشكل أوضح وأدق ، وتسهيل عملي اسـتخدام هـذه           

  .المبادئ والقوانين في مواقف عملية 
هي محاوالت أبداعية لتفسير عمليـة الـتعلم وتحديـد طبيعتهـا             -٣

ومتغيراتها فهي تزودنا بالمبادئ والقوانين والحقائق التي تجيـب         
                                              على أسئلة مثل لماذا وكيف ؟    

      
 وصـفية  نظريـات  هـي  التعلم نظريات أن هنا اإلشارة وتجدر

 صـياغة  في ذلك ممثال التعلم حول المعرفة توليد في وظيفتها تتلخص
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  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٦٣  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

 ومـن  ، اإلنساني السلوك تحكم التي العامة والنماذج والقوانين المبادئ
 توصـيفيه  ونظريـات  عمليـة  اءاتإجر اشتقاق يمكن النظريات هذه

 مواقـف  مثل ، عملية مواقف في والنماذج والقوانين المبادئ لتوظيف
 العمليـة  والمواقـف  السلوك تعديل وبرامج التدريب وبرامج التدريس
.                                                                                                     األخرى

 
  :االستنتاجات  -١

  - :الباحثة استنتجت
   .وتداخلها المعوقات تنوع -١ 
   .مجتمعة المعوقات جميع على السيطرة اليمكن -٢ 
 التوصيات -٢

 أرشاد القائمين والمعلمين إلى الطرق السليمة والتربوية في معاملة          -١
  .ذو صعوبات التعلم 

  .ى كيفية التعامل السليم مع ابنائهم  أرشاد أولياء األمور ال-٢
  . وضع برامج علمية متطورة -٣
  . استخدام التكنولوجيا -٤
  . فتح مراكز متخصصة لمساعدة ومعالجة ذو صعوبات التعلم -٥

                                                             

دار : الكويـت   ( ،٢محمود قمبر،وآخرون ؛ دراسات في أصول التربيـة ،ط          )١(
  .١٢٧، ص ) ١٩٩١ ،الثقافة

  .١٢٨المصدر نفسھ ؛ص   )٢(
  .١٢٨المصدر نفسه ؛ص   )٣(
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  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٦٤  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

                                                                                                                                   

، ) ٢٠٠٠مطبعة الجامع ة ،  : بغداد( ،٢الطالب ، كامل لویس ؛ علم النفس الریاضي ،ط  نزار    )٤(
  .٣٣ص

، ١صعوبات التعلم النظرية والممارسـة ،ط     أسامة محمد البطاينة ،وآخرون ؛        )٥(
  .٣٤، ص ) ٢٠٠٥دار المسيرة للنشر والتوزيع ،: عمان (

دار الوطنيـة   : ويـت الك(  ،   اضطرابات الـتعلم  محمود جمال أبو العزائم ،        )٦(
  .١٠، ص )٢٠٠٧للنشر،

دار : الكويت  (   ،    صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة    تيسير مفلح ؛      )٧(
  .٤٣، ص ) ٢٠٠٤الوطنية للنشر ، 

مؤسسة :  السعودية (  ؟ ، صعوبات التعلم أين مدارسنا منها إيهاب البيالوي ،    )٨(
  .٨٧، ص ) ٢٠٠٦األيمان للتوزيع  ، 

دار الشروق للنشر والتوزيع    : عمان  ( ،   ١ ،ط نظريات التعلم ماد الزغول ؛    ع  )٩(
  .٢٨، ص)  ٢٠٠٣،

 ، مـصدر سـبق      صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترح    تيسير مفلح ؛      )١٠(
   .٥٦ذكره ، ص 

  ١صعوبات التعلم النظرية والممارسة ،ط    أسامة محمد البطاينة ،وآخرون ؛        )١١(
  .٥٨ص ، مصدر سبق ذكره ،

  files_ منتدى وزارة التربية والتعلـيم     -كيف اتعامل مع طالب ضعيف ؟         )١٢(
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، ١ات التعلم النظرية والممارسة ،ط    صعوبأسامة محمد البطاينة ،وآخرون ؛        )١٣(
  .٨٦ص مصدر سبق ذكره ،

 مـدى المـام   صعوبات التعلمطالل المسعد ، احمد الهولى ، عفيفة الدواد ،     )١٤(
ذات الـسالسل ،    :  الكويـت   (  ،   معلمين ومعلمات واخصائيين وأخصائيات   

  .٧٨، ص ) ٢٠٠٨
دار المـسيرة للنـشر   : عمـان  (  ، ؛ تقويم الـتعلًم رجاء محمود أبو عالم      )١٥(

  .٣٤٧، ص) ٢٠٠٥والتوزيع والطباعة ،
  .٣٧-٣٦، مصدر سبق ذكره ، ص ١ ،طنظريات التعلمعماد الزغول ؛   )١٦(
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  مثال عبد اهللا غني. م. م........................  التعلم لدى األطفال صعوبات

 ١٦٥  ٢٠١٠العدد العاشر ، نیسان                                                                       ربويةدراسات ت

                                                                                                                                   

 
، ١ أسامة محمد البطاينة ،وآخرون ؛ صعوبات التعلم النظرية والممارسة ،ط          -١

).                                                                                ٢٠٠٥دار المسيرة للنشر والتوزيع ،: عمان (
:  لـسعودية   ا(  ايهاب البيالوي ،صعوبات التعلم أين مدارسنا منهـا ؟ ،            -٢

  )  .٢٠٠٦مؤسسة األيمان للتوزيع  ، 
: الكويـت   (  تيسير مفلح ، صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة ،         -٣

  ) ٢٠٠٤دار الوطنية للنشر ، 
دار المـسيرة للنـشر     : عمان  ( رجاء محمود أبو عالم ؛ تقويم التعلًم  ،           -٤

  )٢٠٠٥والتوزيع والطباعة ،
هولى ، عفيفة الدواد ؛ صـعوبات الـتعلم مـدى     طالل المسعد ، احمد ال -٥

  .٢٠٠٨إلمام معلمين ومعلمات وأخصائيين وأخصائيات ، الكويت ، 
دار الـشروق للنـشر   : عمـان  ( ، ١ عماد الزغول ؛ نظريات التعلم ،ط -٦

 ).٢٠٠٣والتوزيع ،

 .٢٠٠٧ محمود جمال أبو العزائم ؛ اضطرابات التعلم ، الكويت ،-٧

: الكويـت   ( ،٢ن ؛ دراسات في أصول التربية ،ط       محمود قمبر،وآخرو  -٨
 ).١٩٩١دار الثقافة ،

دار الوطنيـة  : الكويت(  محمود جمال أبو العزائم ؛ اضطرابات التعلم ،       -٩
  .٢٠٠٧للنشر،

: بغـداد ( ، ٢نزار الطالب ، كامل لويس ؛ علم النفس الرياضـي ،ط           -١٠ 
  ) .٢٠٠٠مطبعة الجامعة ، 
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